
Fehérvár Arcai Fotópályázat – Az Értékmentők Szervezésében 

 

Az Értékmentők by iGenerációért Egyesület meghirdeti a Fehérvár Arcai amatőr portréfotó 

pályázatot. A pályázatra Székesfehérváron készült portréfotók beküldését várjuk amatőr és 

hobbi fotósok részéről az ország pontjáról. Mutasd meg, a saját látásmódodban készült legjobb 

székesfehérvári portréidat! A pályázatra várunk minden olyan alkotót, aki érdeklődik a 

portréfotózás iránt és Székesfehérváron készült portréjával szeretné megmutatni tehetségét.  A 

pályázatra jelentkezni 2021. december 1. és december 31. éjfélig lehet. Az eredmények 

kihirdetése 2022. január 15-én lesz, melyről minden jelentkezőt értesítünk email formájában. 

A zsűri által kiválasztott legjobb 50 képből kiállítás fog nyílni Székesfehérváron. A kiállítás 

megnyitóján pedig lehetőség lesz a zsűritagokkal személyes konzultációra egy kerekasztal 

beszélgetés keretein belül.  

A kategóriák: 

I. Fekete-Fehér Portré 

II. Színes Portré  

 

Zsűri: 

Lehrner Zsolt – Zsűri elnök.  

Molnár Artúr - Az fmc.hu fotográfusa és a Gorsium művészeti iskola fotográfia tanszékének 

tanára.  

Kiss Diána Magdolna – Színművész, a Vörösmarty Színház társulatának tagja. 

Paulikovics Réka.  

 

Díjazás:  

A zsűri kategóriánként egy díjat ad ki. A kategóra díjakon felül a zsűri két különdíjat ad ki. A 

pályázók az alábbi díjakat vihetik haza: Ere 

I. Fekete-Fehér Portré : I. Helyezett – 50.000 Ft  

II. Színes Portré: I. Helyezett – 50.000 Ft  

III. Különdíj : A pályázat legkreatívabb alkotása  

IV. Különdíj: Feltörekvő tehetség  

 

Az Értékelés menete: 

Minden beküldött portrét a zsűri minden tagja egyenként átnézi, saját tudása és látásmódja 

szerint értékeli, majd egy közös értékelés során dönt a díjazottakról. Az értékelés szempontjai 

között szerepel a kreativitás, a fények használata, a kompozíció valamint a modellek beállítása 

és a kép atmoszférája.  

 



Technikai kritériumok: 

A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású, JPEG formátumú képet várunk. A kép 

rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100 pixel, valamint a hosszabbik oldala nem 

haladhatja meg a 6000 pixelt.Megengedett bármilyen fotószerkesztő és grafikai program 

használata.  

Jelentkezés feltételei:  

Egy pályázó kategóriánként 1-1 képpel nevezhet. Jelentkezésidíj nincs. A pályázók között 

korhatár nincs megszabva.  Pályázni kizárólag online lehet, az Értékmentők hivatalos 

honlapján 2021. december 1-től december 31. éjfélig. Minden pályázót kérünk a technikai 

feltételek betartására, ellenkező esetben a zsűrinek nem áll módjában értékelni a pályaművet.  

Nyilvánossági és szerzői jogok: 

A Fehérvár Arcai Fotópályázat – Az Értékmentők Szervezésében  pályázatra beküldött 

pályaművek kizárólag a  Fehérvár Arcai Fotópályázat – Az Értékmentők Szervezésében 

pályázatához és a kiállítás rendezvényihez, valamint kommunikációjához, illetve a 

főtámogatónak és a díjfelajánlónak a pályázathoz és kiállításhoz kapcsolódó 

kommunikációjához használhatók fel térítésmentesen 1 évig. A pályaművek minden további 

online vagy offline kiállításon és egyéb eseményen való felhasználásához a pályázó írásbeli 

beleegyezése szükséges. A pályázó ezen kívül tudomásul veszi azt is, hogy a beadott képek 

elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és 

szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a 

jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

 


